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CUVÂNT ÎNAINTE
La mai bine de 200 de ani de la “inventarea” Basarabiei prin acapararea de
către Imperiul Rusiei a teritoriului dintre Prut şi Nistru, rupt din trupul
Principatului Moldovei în urma păcii de la Bucureşti cu Imperiul Otoman,
semnată la Hanul lui Manuc (16/28 mai 1812), o nouă carte pe această temă este
binevenită. Metamorfozele Basarabiei - de la gubernie ţaristă la republică
sovietică, iar acum independentă - şi drama românilor din această regiune, trebuie
cunoscute

de

către

opinia

publică

românească.

Dacă

pentru

Rusia

transcontinentală acest mic teritoriu nu era deloc nesemnificativ – Basarabia era
pasul necesar care îi asigura riveranitatea la Dunăre, controlul Gurilor Dunării şi
un drum deschis spre Balcani, cititorul acestei cărţi va constata că acele obiective
de politică externă din secolul XIX vor fi preluate şi continuate, chiar cu mai mult
succes de noua structură imperială comunistă, care a fost Uniunea Sovietică.
Succesoarea de azi a acesteia, Federaţia Rusă, urmează, cu o consecvenţă demnă
de o cauză mai bună, aceleaşi obiective de sorginte imperială.
Atâta timp cât ceea ce a mai rămas din Basarabia – actuala Republică
Moldova - este noul vecin din partea de est a României, lucrarea domnului Dorin
Cimpoeşu este o carte necesară. Pentru elitele politice şi intelectuale de la
Bucureşti şi Chişinău, o mai bună cunoaştere a evoluţiilor şi involuţiilor istorice a
noului stat este oportună.
Lucrarea tratează evoluţia unui stat creat artificial în plin apogeu al fostei
URSS,

întâi

ca

republică

unională

–

Republica

Socialistă

Sovietică

Moldovenească (RSSM), dar niciodată subiect de drept internaţional. Supusă unui
regim comunist de o duritate extremă timp de aproape o jumătate de secol, cu
teritoriul amputat şi populaţia decimată prin deportări repetate, a căror consecinţă
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a fost modificarea compoziţiei etnice a regiunii, nimeni nu mai credea într-un
reviriment. Urmează, însă, elanul mişcării naţionale cu adevărat româneşti din
1989-1990, în perioadă de perestroică gorbaciovistă, care a pregătit desprinderea
de URSS şi proclamarea independenţei la 27 august 1991. Lipsa de viabilitate
statală este demonstrată de autor prin trecerile de la republică parlamentară
sovietică la cea prezidenţială şi înapoi, de unde decurg şi „crizele constituţionale”
analizate în evoluţia şi mai ales în involuţia lor.
Prin poziţia sa geografică şi mai ales geopolitică – între Est şi Vest,
Republica Moldova a fost şi rămâne încă un stat în derivă, lipsit de stabilitate şi
greu de construit. Noua formulă statală, apărută odată cu prăbuşirea
totalitarismului sovietic, în vara anului 1991, s-a aflat şi se află sub presiunea
autoritarismului rus, care vrea să o menţină în sfera de influenţă a Moscovei,
asociată la formulele post-sovietice. În consecinţă, Federaţia Rusă a fost şi
continuă să fie principalul actor care atentează la statalitatea Republicii Moldova,
în primul rând prin menţinerea conflictului transnistrean. Un al doilea actor,
considerat a fi un potenţial pericol pentru statalitatea Republicii Moldova, ar fi
România, prin perspectiva unirii acestor două state româneşti. Lipsa de implicare
a Bucureşti-ului în construcţia sau deconstrucţia Republicii Moldova anulează
însă perspectiva pierderii statalităţii prin absorbţie.
Dificultăţile rezidă, însă, şi din calitatea şi orientarea elitelor politice de la
Chişinău, care, fiind majoritar de stânga – în mare parte cu lideri crescuţi, educaţi
şi formaţi sub regim comunist, s-au dovedit depăşiţi în procesul de construcţie
statală. Autorul le stabileşte şi un diagnostic – suferă de boala „liderismului”.
Trecerea de la regimul agrarian democrat al lui Mircea Snegur la socialdemocraţia de tip moscovit a lui Petru Lucinschi, a dus în fundătura comunistă
patronată de Vladimir Voronin. Autorul consideră că, timp de 18 ani – între
proclamarea independenţei din august 1991 şi debarcarea comuniştilor de la
putere în aprilie 2009, s-a construit prea puţin instituţional şi naţional în Republica
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Moldova. Cartea este relevantă pentru a demonstra că în umbra Marii Rusii nu a
crescut nimic pozitiv, decât negativ – problema transnistreană, ca o piatră de
moară de gâtul şi aşa fragil al Chişinăului.
În acelaşi timp, umbra Europei a fost de-a dreptul palidă. Semnificative în
acest sens sunt reacţiile occidentale la alegerile din februarie 2001 din Republica
Moldova. Întregul scrutin electoral a fost monitorizat de 150 observatori OSCE şi
43 de parlamentari ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care
au precizat că alegerile s-au desfăşurat „în conformitate cu standardele
internaţionale”, în condiţiile în care alegerile nu au fost posibile în Transnistria.
Concluzia APCE este confirmată şi de societatea civilă. Liga pentru Apărarea
Drepturilor Omului din Moldova” şi „Fundaţia Internaţională pentru Sisteme
Electorale”, care au trimis pe teren 200 de observatori locali şi 11 internaţionali,
ce au stabilit că „alegerile au decurs în conformitate cu legislaţia locală şi
standardele internaţionale”. Europa Occidentală gira, astfel, ceea ce viza Karl
Marx în secolul XIX – alegerea unui partid comunist prin alegeri libere,
democratice. Aceasta s-a întâmplat pentru prima dată în lume, în Republica
Moldova, în iarna anului 2001, după căderea Cortinei de Fier, a regimurilor
comuniste din Europa de Est şi după dispariţia URSS.
La 4 aprilie 2001, generalul de miliţie din RSSM, lider al Partidului
Comuniştilor, Vladimir Voronin, devine preşedinte al Republicii Moldova. Chiar
dacă din denumirea ţării lipsesc două iniţiale, „SS”, noul preşedinte era el însuşi
un „comunist sovietic” capabil să le pună la loc. A demonstrat-o cu prisosinţă în
perioada guvernării – suprimarea democraţiei şi a libertăţii de exprimare au fost
evidente. Singura construcţie preconizată şi aplicată de comunişti a fost a „statului
moldovenesc” orientat mai degrabă spre Uniunea Rusia-Belarus şi numai formal
spre la Uniunea Europeană.
„Restauraţia roşie” de care vorbeşte autorul, a fost posibilă într-o societate
divizată între est şi vest, cu o implicare masivă şi directă a ideologiei şi a
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capitalului rusesc. Derapajul comunist a fost posibil şi datorită lipsei de implicare
activă a vestului – a României şi a UE. Abia după 1 ianuarie 2007, prin
schimbarea de statut a României, ca membră cu drepturi depline a UE şi
concertarea eforturilor pe linia Bruxelles – Bucureşti, are loc o construcţie mai
eficientă a Parteneriatului Estic pe relaţia Republica Moldova. Această
sincronizare de mesaj, din partea României şi a UE, a făcut posibilă o fragmentare
a clasei politice de la Chişinău în campania electorală pentru alegerile generale
din 5 aprilie 2009. Confruntarea dură dintre regimul comunist restaurat şi opoziţia
democratică, generată de fraudarea alegerilor, a dus la ample manifestaţii de
stradă. Efectul a fost căderea regimului Voronin şi afirmarea curentului naţional
român şi pro-european.
Autorul relevă faptul că „crizele constituţionale” ulterioare anului 2009 au
fost determinate de încercările de reformare a unui stat lipsit de o temelie solidă.
Anexele publicate – legi, hotărâri, declaraţii şi extrase de presă – sunt
menite să susţină demersul autorului şi să explice punctul de pornire fragil al
construcţiei noului stat.
O şansă de salvare a statalităţii Republicii Moldova este orientarea spre un
al treilea actor – Uniunea Europeană. Perspectiva integrării europene depinde,
însă, de voinţa atât a elitelor politice, cât şi a majorităţii cetăţenilor Republicii
Moldova.
Dr. Alexandru GHIŞA
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INTRODUCERE
În proiectul politic vizând constituirea celei de-a doua formaţiuni statale
româneşti, Republica Moldova, un rol important l-au jucat instituţiile puterii în
stat - Preşedinţia, Parlamentul şi Guvernul - între care cea prezidenţială, care, de
regulă, dă şi caracterul regimului politic.
În cei peste douăzeci de ani de istorie recentă a Republicii Moldova,
regimul din cel de-al doilea stat românesc a avut o evoluţie foarte sinuoasă,
marcată periodic de crize constituţionale, şi a îmbrăcat cinci forme de exprimare
politică, dintre care trei cu caracter parlamentar, una prezidenţială şi una
semiprezidenţială sau semiparlamentară(mixtă) , după cum urmează:
-

republica parlamentară totalitară comunistă( până la 3 septembrie
1990);

-

republica parlamentară de tranziţie (3 septembrie 1990 – 8 decembrie
1991);

-

republica prezidenţială( 8 decembrie 1991 – 29 iulie 1994);

-

republica semiprezidenţială sau semiparlamentară( 27 august 1994
– 4 iulie 2000);

-

republica parlamentară democratică(5 iulie 2000 – prezent).

Desprinzându-se dintr-un regim totalitar comunist, Republica Moldova s-a
îndreptat, ca toate celelalte foste ţări ale vechiului sistem, spre o construcţie statală
democratică de tip occidental. Numai că, spre deosebire de majoritatea celorlalte
ţări, în Republica Moldova acest proces a fost destul de anevoios şi de lungă
durată, deoarece a fost condiţionat de o serie de factori specifici, precum:
-

opoziţia la nou şi mentalităţile vechi, totalitar-comuniste, ale forţelor
conservatoare;
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